هتقاضیاى اًتقال اس داًطگاّْای خارج اس کطَر تِ داًطگاّْا ٍ هَسسات آهَسش عالی داخل کطَر ضوي هطالعِ آئیي ًاهِ
اجزایی اًتقال ٍ ایي راٌّوا در ساهاًِ خذهات آهَسضی تخص ثثت درخَاست اًتقال اس خارج تِ داخل را اًتخاب ٍ کارتزگ
هزتَطِ را تکویل ًوایٌذ.
ًکتِ :جْت ثثت درخَاست اس هزٍرگز ایٌتزًت اکسپلَرر استفادُ ًوایٌذ.

تعذ اس ٍرٍد تِ تخص ثثت تقاضا اتتذا فزم تعْذ ًاهِ را دقیقا هطالعِ ٍ در صَرت پذیزش هفاد هٌذرج در آى گشیٌِ اداهِ را
اًتخاب ٍ ٍارد هزحلِ تعذی هی ضَیذ.

در ایي تخص هطخصات ضخص خَد را تکویل ًواییذ.
ًکتِ :پز کزدى گشیٌِ ّای ستارُ دار الشاهی است .خَاّطوٌذ است اطالعات هزتَط تِ تاریخ ّا حتوا تز اساس سال ضوسی
تاضذ.

در تخص دٍم هطخصات هقطع تحصیلی فعلی کِ در حال حاضز در خارج اس کطَر در آى هطغَل تِ تحصیل هی تاضذ را
تکویل هی ًوایذ .در گشیٌِ رضتِ تحصیلی هزتثط در داًطگاّْای داخل ،چٌاًچِ رضتِ ضوا در ّیچیک اس داًطگاّْای
داخل ٍجَد ًذاضتِ تاضذ هی تَاًیذ رضتِ ای کِ تا رضتِ ضوا هطاتِ ٍ هزتثط تاضذ را اعالم ًواییذ.
در تخص سَم اطالعات هزتَط تِ هقاطع تحصیلی قثلی خَد را درج ًوایذ.

در تخص چْارم هتقاضی هی تَاًذ داًطگاُ ّای پیطٌْادی خَد را (حذاکثز  9گشیٌِ)اعالم ًوایذ کِ لشٍهاً  5گشیٌِ اٍل اس
داًطگاّْا غیز اس علَم پشضکی ٍ اساد اسالهی تاضذ ٍ  4گشیٌِ تعذی لشٍها هیثایست اس هَسسات غیزاًتفاعی ،پیام ًَر ،علوی
کارتزدی اًتخاب ضَد.
ًکتِ :در صَرت عذم توایل هی تَاًیذ گشیٌِ ّای کوتزی را اًتخاب ًوایٌذ.
تعذ اس تکیول فزم ،گشیٌِ ثثت را اًتخاب ًواییذ در صَرتیکِ فیلذّای ایي تخص تِ درستی تکویل ضذُ تاضذ ،درخَاست
ضوا ثثت ٍ کذ رّگیزی را ًطاى هی دّذ ٍ تعذ ٍارد صفحِ الصاق فایل هذارک خَاّیذ ضذ.

در تخص اسکي هذارک تا پیَست ًوَدى فایل هذارک هزتثط ٍ ثثت در ّز قسوت هذارک را آپلَد ًوایذ .در صَرتیکِ
هذارک ضوا ًاقص تاضذ ،درخَاست هَرد رسیذگی قزار ًوی گیزد .چٌاًچِ در ّز هَرد تیص اس یک فایل پیَست است لطفا
اتتذا فایل ّا را فطزدُ ساسی(سیپ) ًوَدُ ٍ سپس پیَست ًواییذ.
تا اًتخاب گشیٌِ تاییذ ٍ اداهِ در صَرت کاهل تَدى فزایٌذ ثثت ًام کذرّگیزی تزای اطالع اس رًٍذ رسیذگی تِ تقاضا ارائِ
هی گزدد.
خَاّطوٌذ است در ًگْذاری کذ رّگیزی کَضا تاضیذ.

تِ ٌّگام دریافت کذ ٍ هطاّذُ پیام پزداخت ّشیٌِ ثثت ًام هی تَاًیذ تا استفادُ اس درگاُ تاًکی ًسثت تِ پزداخت اقذام
ًوایذ .در صورت عذم وجه واریزی درخواست قابل بررسی نخواهذ بود.

تعذ اس تکویل درخَاست ٍ پزداخت ٍجِ ٍاریشی هی تَاًیذ هتٌاسة تا سهاى تقزیثی اعالم ضذُ تزای تزرسی تقاضا تاهزاجعِ
تِ تخص پیگیزی درخَاست ٍ درج کذرّگیزی اس آخزیي ٍضعیت رسیذگی تِ تقاضای خَد آگاّی یاتیذ.

در پایاى تا تَجِ تِ ًَپا تَدى سیستن ایجاد ضذُ اس اختالالت احتوالی در ٌّگام ثثت تقاضا ٍ سایز هزاحل تعذی عذرخَاّی
ًوَدُ ٍ در صَرت تزٍس ّز گًَِ هطکل هزاتة را اس طزق تخص تواس تا ها تِ ایٌادارُ کل اعالم ًواییذ.

